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Dezarmarea — problemă vitală 
pentru menținerea păcii

Una din principalele probleme ale zilelor noastre este pro
blema dezarmării. Atenția opiniei publice mondiale este astăzi 
îndreptată spre Organizația Națiunilor Unite, unde se exami
nează această mare problemă pentru menținerea păcii în întrea
ga lume. După cum se știe, Uniunea Sovietică a prezentat 
spre examinare Națiunilor Unite propuneri eu privire la în
cheierea unei convenții (tratat) internaționale în problema re
ducerii înarmărilor și a interzicerii armelor atomică, cu hidro
gen și a celorlalte tipui i de arme de exterminare în masă. Pro
punerile sovietice arătă calea cea mai justă de rezolvare a 

acestei probleme.
In dorința sinceră de a găsi înțelegere din partea puterilor 

occidentale. Uniunea Sovietică a pus Ia baza proiectului pro
punerile din 11 iunie 1954 făcute de Anglia și Franța.

Propunerile sovietice prevăd ca statele să-și reducă în ter
men de șase luni (sau un an) armamentele, forțele armate și 
alocațiile pentru necesități militare prevăzute în bugetele de 
stat, în proporție de 50 la sută din normele convenite. Armamen
tele și forțele armate urmează să fie reduse pornindu-se de la 
nivelul existent la 31 decembrie 1953, iar alocațiile pentru ne
voile militare — de la nivelul cheltuielilor efectuate în acest 
scop în decursul anului 1953.

Pentru cea de a doua etapă se prevede reducerea arma
mentelor, foselor armate și alocațiilor pentru necesități mili
tare cu restul de 50 la sută din normele convenite.

Cu privire la armele atomică, cu hidrogen și a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare în masă, propunerile sovietice 
prevăd interzicerea lor cu desăvîrșire. Înfăptuirea acestor mă
suri să nu depășească termenul prevăzut pentru cea de a doua 
etapă.

Pentru respectarea îndeplinirii acestor măsuri, Uniunea 
Sovietică a propus crearea unui organ internațional permanent 
de control.

îndată după apariții în presă a propunerilor Uniunii So
vietice, opinia publică mondială le-a îmbrățișat cu simpatie, 
le-a comentat pe larg, văzînd în ele călea cea mai justă spre 
rezolvarea acestei mari și importante probleme a zilelor noa
stre, -o expresie ä politicii de pace a Uniunii Sovietice. Faptul 
că forțele iubitoare de pace din lumea întreagă au sprijinit eu 
satisfacție propunerile sovietice s-a reflectat și în Comitetul 
Politic a! Adunării Generale a O.N.U., unde reprezentanții 
Franței, Siriei, Argentinei, Israelului și ai altor state au apre
ciat că acestea constituie un pas înainte pe calea asigurării 
păcii în lume.

Popoarele iubitoare d? pace din întreaga lume urmăresc cu 
deosebită atenție felul in care se va rezolva problemă reducerii 
armamentelor și interzicerii armelor atomică, cu hidrogen și ă 
celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă. Desigur că 
cerința lor este aceea pe care a prezentat-o Uniunea Sovietică^

Principalele puteri occidentale însă nu vor să țină seamă 
de această cerință justă a popoarelor. In timp ce diplomații 
occidentali afirmă în mod public că ei își consacră toate efor
turile cauzei securității și buneistări generale, guvernele lor 
continuă să ducă cu febrilitate politică de înarmare, de renaș
tere ă forțelor revanșarde din Germania occidentală, continuă 
să creeze noi bâze militare în vederea agresiunii. In cadrul 
celei de a 9-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., reprezen
tantul Uniunii Sovietice, A. 1. Vîșinschi a arătat că Statele Unite 
ăle Americil cheltuiesc în anul bugetar curent pentru asigurările 
sociale, ocrotirea sănătății, învățămîntul public și construcția 
de locuințe doar 4,2 la sută, în timp ce 66 la sută din buget 
se cheltuiește în scopuri militare directe. Această comparație 
Vorbește de lă sine despre faimosul mod de viață din occident, 
despre ..eforturile" pe care Statele Unite le depune pentru „apă
rarea" păcii.

Statele Unite vor ca în atingerea scopurilor lor de agresiune 
să folosească șt Organizația Națiunilor Unite. Este semnifi
cativă în acest sens o declarație a generalului Clark.

„Organizația Națiunilor Unite — a declarat generalul 
Clark — ar trebui creată că o grupare de națiuni îndreptată îm
potrivă Uniunii Sovietice... Consider că este inevitabilă o cioc
nire hotărîtoare. Va trebui să ducem războiul făcînd uz de 
toate mijloacele pe care le avem la dispoziție în vederea ob- 
ținei.. victoriei, în loc de a duce un război jalnic cu caracter 
limfl'aî, de felul celui pe care l-am dus în Coreea... Occidentul 
ar putea de pe acum opune forțele sale comunismului“.

Acestă este scopul cercurilor imperialiste din S.U.A. în ceea 
ce privește Organizația Națiunilor Unite. De aceea, nu întîmplă- 
tor, discutarea primirii de noi membri în O.N.U., avansează 
cu încetineală.

Popoarele lumii cer mărilor puteri cu cea măi măre insis
tență folosirea celei mai juste căi — tratativele — pentru rezol
varea problemelor internaționale nereglementate pînă acum, 
pentru asigurarea păcii în lumea întreagă.

Alături de popoarele Europei, de forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, poporul romîn sprijină pe deplin propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la încheierea unei convenții inter
nationale pentru reducerea armamentelor și pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Poporul nostru este convins că interzicerea armelor de 
exterminare în masă a oamenilor și reducerea' generală ă înar
mării ar contribui la întărirea păcii, și securității internaționale.

Tot mai sus steagul întrecerii socialistei
Spre noi victorii în muncă

întrecerea socialistă pentru 
obținerea de noi succese în 
producție, desfășurată în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie 
nu s-a oprit, ci continuă să 
se desfășoare cu avînt la mi
na Aninoasa.

Astfel, colectivul sectoru
lui III Piscu de la mina A- 
ninoasa, hotărît să mențină 
sectorul la nivelul de sector 
fruntaș, continuă întrecerea 
cu avînt sporit. In acest sec
tor se remarcă în mod deo
sebit o serie de brigăzi care 
își depășesc tot mai mult 
planul de producție. Așa de 
pildă, brigada condusă de 
fruntașul întrecerii socialiste, 
Mihai Tucaciuc se află în

Din stația C.F.R. Petro
șani pleacă zilnic numeroase 
trenuri care duc fabricilor și 
uzinelor cărbunele scos de 
mineri și sosesc altele încăr
cate cu materiale de con
strucții pentru șantiere, ali
mente pentru mineri etc. 
Pentru a asigura buna desr- 
fășurare a acestui transport 
intens, colectivul stației 
C.F.R. depune eforturi susți
nute.

In cursul trimestrului III, 
colectivul stației Petroșani a 
obținut însemnate succese în 
muncă. Astfel, acest colectiv 
a depășit planul producției 
globale pe stație (trenuri 
echivalente) cu 41 la sută,

Acordarea Premiului de Stat al R. P. R. 
pentru lucrări deosebit de valoroase 

realizate în anul 1953
Zilele trecute „ScÎntefă" 

și alte ziare au publicat Ho
tărîrea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, prin care numeroși 
oameni de știință, practici
eni, scriitori și artiști din 
patria noastră, au fost dis
tinși cu Premiul de Stat pen
tru lucrări deosebit de va1- 
loroase realizate în anul 
1953.

Acordarea Premiului de 
Stat al R.P.R. pe 1953 unui 
mare număr de oameni ai 
muncii din diferite domenii 
de activitate, oglindește suc
cesele importante ale știin
ței, tehnicii, literaturii și ar
iei în patria noastră, subli
niază cu deosebită putere jus
tețea politicii partidului șl 
guvernului nostru față de oa
menii științei și literaturii 
care își pun inițiativa crea
toare în slujba poporului 

Premiul de Stat al R.P.R. 
a fost acordat unor eminenți 
oameni de știință ca acad. 
Raluca Rîpan, profesor uni
versitar — pentru contribui- 
țiuni în domeniul chimiei a- 
nalitice și pentru studiul 
soluțiilor apoase de hetero- 
pcliacizi; colectivului for
mat din: Mihail Râul, ingi
ner chimist, Valeriu Vîntu, 
doctor chimist — pentru rea
lizarea clorurei de vinii mo- 
nomer și polimer ; acad. Ște
fan Gh. Nicolau — pentru 
îndelungata activitate știin- 

fruntea tuturor brigăzilor din 
sectorul III, extrăgînd peste 
plan cu 29 la sută mai mult 
cărbune. Din această briga
dă fac parte mineri cunos- 
cuți ca Vaier Liciu, Vasile 
Bogdan, Aurel Răbulea și al
ții. Minerii din brigada 'tî- 
nărului loan Turlui din ace- 
laș sector au dat cu 16 la sută 
mai mult cărbune decît a- 
veau planificat.

Urmînd pilda minerilor din 
acest sector, o serie de alte 
brigăzi desfășoară larg în
trecerea socialistă în vederea 
depășirii sarcinilor de plan. 
Printre aceste brigăzi se pot 
enumera și cele de la secto
rul Priboi conduse de mi- 

O stafie fruntaș
succes obținut pe baza' creș
terii productivității muncii 
cu 55 la sută. Un succes deo
sebit au obținut în munca lor 
muncitorii ceferiști de la miș
care, care la trenurile în 
tranzit au redus timpul de 
staționare cu 11 la sută, ex
pediind astfel mai repede 
garniturile de trenuri către 
diferitele stații ale patriei 
noastre.

Colectivul stației Petroșani 
a mai realizat o economie de 
1982 lei la consumul de com
bustibil, materiale, energie e- 
lectrică, iar prin reducerea' 
timpului de încărcare și des
cărcare a vagoanelor s-a mai 
realizat o economie de 4587, 
lei.

țifică și de pregătire de ca
dre ; prof. dr. Grigore Bene- 
tato, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. — pentru 
lucrările științifice publicate 
în anul 1953; acad. Nicolae 
Gh. Lupu — pentru întreaga 
sa activitate științifică. Prin
tre laureați se găsesc de aj- 
semenea numeroși oameni de 
știință și cercetători în do
meniul științelor chimice, fizi- 
co-matematice, tehnice, bio
logice și agricole, medicale 
etc., ca acad. Gh. Spacu, 
acad. E. I, Nyarady, Bene
dikt Menkeș, Ion Enescu, 
membri corespondenți ai A- 
cademiei R.P.R., doctor Cor
neliu Cărpinișan, prof. univ. 
Vera Myller — Lebedev, in
giner Popa Ion și lăcătușul L. 
Kracowschy de la Filatura 
Lupeni și mulți alții, care, ela 
borînd importante lucrări 
științifice, au adus o contri
buție de seamă la dezvolta
rea industriei noastre so’cia- 
liste, la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Pe lista bogată a noilor 
laureați se află și o serie de 
oameni ai literaturii și artei 
care au adus contribuții în 
domeniile: proză, poezie,
dramaturgie, critică literară, 
muzică, cinematografie, pic
tură și artă grafică, sculp
tură, arhitectură și teatru. 
In domeniul prozei, au fost 
răsplătite cu Premiul de Stat 
clasa I-a cele două volume 

nerii Simion Rusu, și Augus- 
tin Guran care și-au între
cut sarcinile de plan pe primă 
decadă a lunii noiembrie cu 
peste 20 la sută.

Succese obțin și muncitorii 
de la atelierele minei. Lăcă
tușul lona Bevecz care împre
ună cu echiipa ,sa lucrează 
la montarea instalației de la 
orizontul VII a puțului „Gh, 
Gheorghiu-Dej” a obținut o 
depășire de normă de 65 lă 
sută. Strungarii Frederic 
Copil, Teofil Blag și Maca- 
rie Constantin obțin zilnic 
depășiri de norme de 37—47. 
la sută. .

LUCIA LICIU 
corespondent

ă
La obținerea acestor victo

rii însemnate au contribuit 
cei peste 80 de fruntași ai 
întrecerii socialiste ca tov. 
Gheorghe ,Șute, Augustin O- 
lariu, Nicoíae Țiplea, loan 
Vladisíav, loan Crișan, Mi
hai Bălușe și mulți alții.

Prin succesele obținute în 
muncă în cursul trimestrului 
111, colectivul stației Petro
șani a cîștigat drapelul de 
stație. fruntașă pe regională 
C.F.R. Timișoara. Zilele tre
cute, în cadrul unei ședințe 
festive, colectivului stației í 
s-a înmînat drapelul roșu de 
producție, de stație fruntașă.

STAN N1COLAE ’ 
corespondent

ale lui Geo Bogzâ — „Anii 
împotrivirii" și „Meridiane 
sovietice“ — precum și ro
manul lui Camil Petrescu, 
„Un om între oameni“, iar 
în domeniul poeziei au fost 
distinși cu Premiul de Stat 
poeții Cicerone Theodorescu, 
Demostene Botez,, Miron Ra
du Paraschivescu și alții.

Au fost de asemenea pre
miate creații dramatice ca 3 
„Mi-elul turbat" de Aurel Ba-. 
ranga, „Lumina de la Ulmi" 
de Floria Lovinescu, „Schim- '■ 
bul de onoare“ de Mihail Dă- 
vidoglu și „Afaceriștii" de 
Tudor Șoimaru, iar în do
meniul criticii literare au fost 
distinși Ov. S. Crohmălni- 
ceanu, Panaitescu-Perpessi* 
cius și S. losifescti.

Intre laureați se află, o 
serie de reprezentanți al mi
norităților naționale, care 
aduc o mare contribuție la 
dezvoltarea științei și artei 
în țara noastră. în procesuL 
cimentării prieteniei între 
poporul romîn și minoritățile 
naționale.

Noile premii de stat acor
date marelui număr de oa
meni ai științei ¡și tehnicii, 
savanți și practicieni ai pro
ducției, scriitori și artiști din 
patria noastră, reprezintă un 
îndemn plin de dragoste spre 
noi creații artistice și știin
țifice folositoare muncii con
structive desfășurată de po
porul nostru muncitor,
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HOTÀRÎREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

și a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 
cu privire la îmbunătățirea aprovizionării cu material lemnos 

a țărănimii muncitoare
Consiliul de Miniștri al Republicii 

Populare Rotnîne și Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. analizînd situația aprovizionă
rii țăranilor muncitori cu material 
lemnos pentru satisfacerea nevoilor 
lor gospodărești, constată că volumul 
de material lemnos și de alte mate
riale de construcții ce sf-au dat țâră- 
uimii muncitoare pentru nevoile gos
podărești au crescut din an în an.

Față de sarcinile ce decurg din 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al II-lea al P.M.R. pentru dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 
ani, aprovizionarea țărănimii munci
toare cu material lemnos necesar 
construcțiilor gospodărești ale colec
tiviștilor, întovărășiților și țăranilor 
muncitori cu gospodării agricole in
dividuale este încă nesatisfăcătoare.

In vederea sprijinirii țărănimii 
muncitoare pentru obținerea de re
colte cît mai mari și pentru dezvol
tarea creșterii animalelor este nece
sar a se da țărănimii muncitoare po
sibilitatea de ai-și procura material 
lemnos pentru construcții gospodă
rești; o mai mare grijă trebuie acor
dată tinerilor căsătoriți de la sate 
(însurăței) pentru întemeierea de 
gospodării. De asemenea, trebuie 
create resurse locale de material 
lemnos, necesar lucrărilor de interes 
obștesc al comunelor.

In scopul acesta este necesar ca u- 
nele din acele păduri sau parcele de 
păduri — trecute în patrimoniul sta
tului după 1948 — din regiunile de 
șes și de dealuri, care prin structura 
și poziția lor nu constituie masive 
păduroase de importanță industrială 
și care pot fi îngrijite și exploatate 
cu posibilități locale, să fie. date în 
administrarea și gospodărirea comu
nelor situate în apropierea acestor 
păduri.

Avînd în vedere cele de mai sus. 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne și Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn

Hotărăsc:
1. Se dă în administrarea și gos

podărirea comunelor pentru folosință 
țăranilor muncitori, din fondul fores
tier al statului, o suprafață de circă 
550.000 hectare pădure. Materialul 
lemnos rezultat din exploatarea a- 
cestor păduri va fi folosit pentru ne
voile gospodărești ale țăranilor mun
citori, precum și pentru unele nevoi 
obștești ale comunelor.

Pădurile comunale se constituie 
din pădurile sau parcelele de păduri 
care au format proprietăți în supra
față pînă la 20 hectare și care au 
intrat în patrimoniul forestier al sta
tului după anul 1948.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, cu aprobarea Consiliului de 
Miniștri, poate să atribuie trupuri de 
păduri în suprafață de maximum 50 
hectare, depărtate de masivele fores
tiere mari și care din punct de vedere 

economic pot fi mai bine gospodărite, 
exploatate și refăcute de către comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare comunale.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii va stabili, împreună cu comite
tele executive ale sfaturilor populare 
regionale, trupurile și parcelele de 
pădure ce vor fi atribuite comune
lor; delimitarea pe teren a acestora 
se va termina pînă la data de 1 mai 
1955.

2. Pădurile date în administrarea 
și gospodărirea comunelor sînt supu
se regimului de gospodărire silvică, 
conform legilor în vigoare. Ele se 
gospodăresc de comitetele executive 
ale sfaturilor populare comunale prin 
comitete de gospodărire a fondului 
silvic comunal, alese de adunarea 
generală a țăranilor muncitori din 
comuna respectivă.

Comitetul executiv ăl sfatului 
popular comunal, prin comitetul de 
gospodărire a fondului silvic comu
nal, va lua în primire, din partea or
ganelor silVice locale, suprafețele de 
pădure destinate pentru folosința ob
ștească a țăranilor muncitori și Ie 
va gospodări conform regulilor sil
vice în vigoare, sub îndrumarea și 
controlul tehnic al organelor silvice 
locale

3. Comitetul de gospodărire a fon
dului silvic comunal împreună cu 
organele silvice locale vor delimita 
anual, din pădurile d? folosință comu
nală, parchetele destinate exploatării, 
vor întocmi actele de punere în valoare, 
pe care le vor supune spre aprobare 
comitetului executiv al sfatului popu
lar comunal și le vor aduce la cu
noștința țăranilor muncitori din co
mună.

La stabilirea cotelor anuale de tă
iere se va avea în vedere asigurarea 
continuității exploatării pădurii în 
viitor.

Exploatarea, scosul și transportul 
materialelor lemnoase se vor face cu 
respectarea regulilor silvice în vi
goare.

Repartizarea cantității de material 
lemnos pentru1 nevoile gospodărești 
ale țăranilor muncitori și nevoile 
obștești ale comunelor se va face de 
către comitetul de gospodărire a fon
dului silvic comunal cu aprobarea 
comitetului executiv al sfatului popu
lar comunal.

Lâ repartizarea masei lemnoase 
vor avea întîietate țăranii muncitori 
care au avut păduri trecute în patri
moniul statului după anul 1948.

Femeile văduve, copiii orfani, bă- 
trînii și alții, a căror ajutorare vă fi 
hotărîtă de adunarea țăranilor mun
citori, vor primi material lemnos, tă
iat și transportat cu sprijinul țărani
lor muncitori din comună.

îngrijirea, refacerea și pază pă
durii comunale se vor face prin con
tribuția în bani sau în muncă a ță
ranilor muncitori care beneficiază de 
prevederile prezentei Hotărîri.

Contribuțiile vor fi stabilite de â- 
dunarea generală a țăranilor munci

tori. Țărânii muncitori care au avut 
păduri ce au fost trecute în patrimo
niul statului după anul 1948 sînt scu
tiți de contribuția în bani.

4. Comitetul de gospodărire a fon
dului silvic comunal lucrează sub 
îndrumarea și controlul comitetului 
executiv al sfatului popular comunal, 
căruia îi va prezenta dări de seamă.

De asemenea, comitetul de gospo
dărire a fondului silvic comunal va 
prezenta semestrial dare de seamă 
în fața adunării generale a țăranilor 
muncitori din comună asupra acti
vității depuse pentru gospodărirea 
pădurii.

La adunarea generală din al doilea 
semestru al fiecărui an va avea loc și 
alegerea comitetului de gospodărire 
a fondului silvic comunal,

5. Comitetele executive ale sfatu
rilor populare comunale răspund pen
tru buna gospodărire a pădurilor co
munale.

6. Lucrările de împădurire se vor 
face potrivit planului tehnic întocmit 
de organele silvice în colaborare cu 
comitetul de gospodărire a fondului 
silvic comunal și sub îndrumarea 
tehnică a ocoalelor silvice, care vor 
asigura, contra plată, materialul de 
împădurire necesar. Planul de îm
pădurire va fi supus aprobării comi
tetului executiv al sfatului popular 
comunal. ■

7. Transportul materialelor lem
noase ce fac obiectul prezentei Ho- 
tărîrii se face potrivit prevederilor De
cretului nr. 201/1953 privind circula
ția materialului lemnos.

8. Comitetele executive ale sfaturi
lor populare comunale și comitetele 
de gospodărire a fondului silvic co
munal vor combate, cu ajutorul ță
ranilor muncitori, încălcările preveî- 
derilor prezentei Hotărîri, a reguli
lor silvice și a măsurilor stabilite de 
adunarea generală a țăranilor mun
citori.

9. Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii va prezenta Consiliului de 
Miniștri, pînă la data de 1 ianuarie 
1955, proiectul de regulament pentru 
administrarea și gospodărirea pădu
rilor de folosință comunală.

10. Pentru aprovizionarea cu ma
teriale lemnoase a țărănimii munci
toare pe anul 1955, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare comu
nale, prin comitetele de gospodărire 
a fondului silvic comunal, vor prelua’ 
spre tăiere de la ocoalele silvice 
parchetele puse în valoare și care se 
vor mâi pune în valoare pînă la dată 
de 15 decembrie 1954. Aceste parche
te vor fi atribuite din suprafețele ce 
vor constitui pădurile de folosință 
comunală.

Predarea parchetelor se va face în 
cursul lunilor noiembrie și decem
brie 1954.

★

11. Se vînd din pădurile statului, 
țăranilor muncitori 3

a) Resturile de exploata're, inclusiv 
arborii părăsiți în parchete (în pi

cioare său doborîți) de către unită
țile de exploatare ale Ministerului In
dustriei Lemnului, Hîrtiei și Celulo
zei, Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii, Centrocoop șl ale sfaturi*' 
lor populare regionale;

b) Buturile, crăcile, zoburile din 
toate parchetele exploatate sau în curs 
de exploatare ale unităților arătate 
mai sus;

c) Produsele lemnoase rezultate de 
pe .pășunile împădurite, prin aplica
rea prevederilor amena] amentelor 
silvo-pastorale sau a studiilor de 
transformare, în cazurile cînd nu sînt 
întocmite asemenea amenajamente;

d) Materialele rezultate din cură
țirea izlazurilor de vegetație lem
noasă, cu excepția celor de pe tere
nurile supuse eroziunii, pe care tăie
rile sînt interzise. Fondurile rezul
tate vor fi utilizate pentru întreține
rea izlazurilor comunale.

12. Aceste materiale se vor vinde 
țăranilor muncitori de către unitățile 
de exploatare, pe bază de tabele în
tocmite de comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale.

★

13. Plantațiile aflate pe terenurile 
gospodăriilor agricole colective se 
lasă în folosința acestora și vor fi 
exploatate cu respectarea regulilor 
silvice.

Se lasă în folosința personală â 
țăranilor muncitori plantațiile mici 
și izolate, aflate pe terenurile lor â- 
gricole, cît și plantațiile aflate la ca
petele terenurilor lor agricole, da'că 
aceste plantații nu formează corp co
mun cu pădurile statului.

14. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii va ajută, prin îndrumări 
tehnice și material săditor din pepi
nierele statului, pe țăranii muncitori,! 
pentru punerea în valoare ă terenu
rilor lor degradate.

★

15. Comitetele regionale și radonâld 
de partid, precum și organizațiile de 
bâză sătești vor trebui să desfășoare 
o temeinică muncă politică pentru 
lămurirea maselor de țărani munci-' 
tort asupra importanței acestei Ho
tărîri, care are drept scop întărireâ 
economică a gospodăriilor țăranilor 
muncitori și îmbunătățirea continuă 
a condițiilor lor de viață.

16. O atenție deosebită vor trebui 
să acorde organele și organizațiile 
de partid formării comitetelor dé 
gospodărire a fondului silvic comu
nal. In aceste comitete trebuie să fié 
aleși țărani muncitori cu spirit gos
podăresc și care se bucură de încre
derea maselor de țărani.

Organele și organizațiile de par
tid trebuie să îndrume în mod per
manent activitatea comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare și â co
mitetelor de gospodărire a fondului 
silvic comunal în ce privește repar
tizarea materialului lemnos, respec
tarea regulilor silvice și efectuarea 
la timp â lucrărilor de refacere â 
fondului silvic comunal.

Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
GH. GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central al P.M.R., 
GHEORGHE APOSTOL

O expoziție de produse legumicole
In fața vitrinei magazinului ali

mentar 25/8 din Petroșani erau adu- 
nați numeroși cetățeni. Aici s-a des
chis expoziția de legume și zarza
vaturi cultivate pe loturile indivi
duale din orașul Petroșani.

In acest an. multe gospodine ca 
Ileana Szalai, Leontina Jurca, Ana 
Marian, Olga Radar, Irma Kiss, E- 
lisabeta Szabo și altele au reușit să 
obțină pînă la 900 kg. cartofi, 200 
kg. morcovi și cantități însemnate 
de zarzavaturi din grădinile pe care 
le posedă în jurul casei. Ca dovadă, 
printre produsele legumicole expuse

la expoziție se pot vedea morcovi, 
ceapă, varză, conopidă, gulii, cartofi, 
țelină etc, de bună calitate.

Compoturile de cireșe, vișine, con
servele de castraveți, ghiveci, dovle
cei, măcriș și altele, arată că gos
podăriile individuale se pot bine a- 
proviziona cu asemenea produse 
cînd există din partea gospodinelor 
interes pentru cultivarea grădinilor 
proprii cu legume și zarzavaturi.

ELLY ZELLER 
corespondent

Abonați-vă la ziare și reviste pentru anul 1S55
Abonamentele se primesc la toate oficiile poștale, factori poștali și 

difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții.
SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

>>
Cu bonul nr. 73.789 am cumpărat 

în ziua de 3 noiembrie de la maga
zinul electro-tehnic din Petroșani, 
printre altele, 10 metri de sîrmă pen
tru o antenă de radio. Măsurînd sîr 
mă acasă, am găsit doar... 4,80 metri.

La acest magazin sîrma nu se mă
soară în fața clientului, din care cau

I n t î m p 1 ă r i”
ză sînt posibile greșelile căre-1 pă
gubesc pe cumpărător.

Din această „întîmplare” s-ar pu
tea trage o concluzie și anume că a- 
semenea „întîmplări“ nu aduc nici o 
pierdere vînzătorilor magazinului, ci 
din contră.

GR1GORE GOANȚA 
muncitor — Petroșani
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VIAȚA DE PARTID

Sâ îmbunătățim călităfeă discuțiilor 
în cercurile și cursurile învâjămîntului de perfid

Discuțiile în cercurile și cursurile 
învățb.mutului de partid au o însem
nătate deosebită pentru însușirea de 
către cursanți a cît mai multe cunoș
tințe din domeniul marxism-leninis- 
mului. Condusă cu pricepere de către 
propagandiști, discuția liberă asupra 
problemelor dă cursantilor putința să 
adînceăscă învățămintele trase din 
studiul materialului bibliografic, să 
lege tezele teoretice de sarcinile prac
tice ale construcției socialiste. Acest 
lucru cere propagandistului să folo
sească diferite metode în conducerea 
convorbirilor spre a atrage pe tot> 
membrii cercului la lămurirea pro
blemelor puse în discuție.

In una din ședințele cercului de stu
diu a Istoriei P.C.U.S. anul II condus 
de propagandistul Crainic Dumitru de 
la Vulcan s-a discutat despre învăță
mintele ce trebuie trase din studiul 
capitolului VIII din istoria P.C.U.S. 
In general, discuțiile au decurs la un 
nivel ridicat. Dar în acest cerc per
sistă unele lipsuri care trebuie grab
nic înlăturate. Astfel, din cei 22 
cursanți cîți au fost prezenți numai 
tovarășii Roman Nicolae, Volenic 
Ioan și Brîndău Pantelimon au luat 
cuvîntul în cadrul discuțiilor iar to
varășii Puia Ioan și Gyopyoș Petru 
ău făcut unele complectări. Restul to
varășilor au asist-at că la o conferin
ță, fără â-și dă aportul la lămurirea 
problemelor puse în discuție.

Participarea restrînsă ia discuții 
se datorește faptului că tovarășul 
Crainic Dumitru, propagandistul cer
cului, nu a antrenat pe toți cursanți 1 
la discuții, multumindu-se cu făptui 
că cei 5_ tovarăși amintit! dau răspun
suri. Materialul predat în cerc poate 
fi însușit de cursant! numai atunci 
cînd la dezbaterea problemelor parti
cipă toți tovarășii, cînd propagandis
tul stăruie cu multă răbdare asupra 
anumitor probleme esențiale prin în
trebări ajutătoare, cînd propagandis
tul dă cursantului orientarea spre â 
explica problemele în mod just.

Tovarășul Crainic Dumitru nu a 
făcut acest lucru. El s-a gînd'it să 
»termine măi repede”, trecînd super

Conferință despre mecanizarea exploatărilor miniere la zi
Marți după-ămiază, a avut loc la 

Casa Tehnicianului din Petroșani 
conferința profesorului dr. ing. Franz 
Kienast, prodecanul Politehnicii din 
Dresda, Republica Democrată Ger
mană, despre mecanizarea extrac
ției cărbunelui în exploatările la zi.

In fata a numeroși ingineri, tehni
cieni, studenți și oameni ai muncii 
din Valea Jiului, profesorul Franz 
Kienast, care ne vizitează țara, a 

ficial peste materialul studiat de către 
cursanți. Propagandistul n-a ajutat 
cursanții să intre în miezul proble
melor, să le dezbată pe larg, ci s-a 
mulțumit ca într-un stil școlăresc să 
pună întrebarea, iar cei întrebați să 
răspundă scurt, la „subiect”. Tovară
șul Crainic a insistat prea mult asu
pra unor amănunte din războiul de 
intervenție și nu s-a oprit decît foarte 
puțin asupra caracterizării dată de 
Congresul al VUI-Iea al P.C.U.S. 
capitalismului și a stadiului său cel 
mai înalt, imperialismul. Tovarășul 
Crainic trebuia să explice cursanti
lor în cuvîntul de încheiere ce înseam
nă imperialismul și cum acționează 
el în zilele noastre.

Cursant» ar fi putut însuși cu mult 
mai bine materialul dacă tov. Crainic 
ar fi pus în centrul discuțiilor impor
tanța pe care Congresul al VUI-Iea 
al P.C.U.S. a acordat-o atitudinii par
tidului față de țăranul mijlocaș, întă
ririi alianței între clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, întăririi ro
lului de conducător al clasei munci 
toare în această alianță.

In perioada actuală, partidul nos
tru aplică în mod creator această în
vățătură, atrăgînd țăranul mijlocaș 
pe făgașul construirii socialismului. 
Este greșită metoda tovarășului Crai
nic de a trece ușor peste astfel de pro
bleme importante.

Dacă obișnuim curșantii să învețe 
pe de rost ca „în carte” să dea răs
punsuri școlărești, nu vom culege 
roadele dorite. Scopul studierii Is
toriei P.C.U.S, este ca cele învă{ate 
să fie aplicate în munca practică de 
către cursanți, ca membrii de partid 
și_ ceilalți oameni ai muncii să fie 
înarmați cu .experiența istorică a 
P.C.U.S. în opera de construire a 
socialismului.

O altă lipsă ce se manifestă în acest 
cerc este aceea că unii cursanți consi
deră participarea lor Ia învățămîntul 
de partid o simplă formalitate, pre- 
zentîndu-se nepregătiți, întîrziind, 
venind fără cărți, creioane etc., așa 
cum fac tovarășii Szentel Eugen, Bar 
Aurelia și alții. Unii cursanți, în 

vorbit despre înzestrarea tehnică a 
exploatărilor miniere la zi din R. D. 
Germană. Profesorul Kienast a făcut 
o comparație între productivitatea 
diferitelor agregate folosite în ex
tracția cărbunelui la zi, insistînd în 
deosebi asupra acelor metode și uti
laje folosite în exploatarea cărbune
lui la zi care prezintă cele măi mari 
avantaje economice. 

special tovarășii Puia Ioan, Cioflică 
Nicolae, Adam Ana, Gyopyoș Petru 
nu iau notițe la predare. Propagan
distul trebuie să pretindă cursanților 
să noteze problemele esențiale, să 
facă notite în urma studiului indivi
dual. In acest cerc sînt cursanți care 
n-au nici o prezență. Tovarășii Vlă- 
dulescu Nastasia, secretara organiza
ției de bază de la sfatul popular 
Vulcan, V, Coandă, secretarul orga
nizației de bază de la țesător ia Vul
can, au numai cîte o prezență. Tovară
șii Blaj Sabin, Petrovan Elisabeta, 
Lupșa Margareta de la U.E.V., Goban 
Aurelia de la sfatul popular al orașu
lui Vulcan și Moldovan Eleonóra de 
la țesătoria Vulcan nu au nici o pre
zență. Birourile organizațiilor de bază 
din care fac parte acești tovarăși tre
buie să analizeze grabnic poziția a- 
cestora față de sarcina ridicării ni
velului politic și ideologic.

Comitetul de partid Vulcan nu â 
asigurat în suficientă măsură condi
țiile necesare desfășurării învățămîn- 
tului de partid. Cercul tovarășului 
Crainic funcționează într-o încăpere 
necorespunzătoare numărului cursan
ților din care cauză unii n-au unde 
să stea, nu sînt mese suficiente iar 
focul se face în preajma începerii 
cursului. Tovarășul Aurel Toderaș, 
responsabilul cu propaganda și agi
tația în comitetul de partid orășenesc 
Vulcan trebuie neapărat ca atunci 
cînd au loc ședințe ale cercurilor și 
cursurilor învățămîntului de partid 
să nu stea la birou, ci să participe 
efectiv lă aceste cercuri și cursuri pen
tru ă constata neajunsurile în vederea 
înlăturării lor.

Comitetul de partid orășenesc din 
Vulcan trebuie să iă măsuri urgente 
pentru a îmbunătăți frecvență cursan
ților lă cercuri și cursuri, să dea pro
pagandiștilor ajutorul necesar pentru 
a ridica lă un nivel înalt învățămîn- 
tul de partid în cadrul cercurilor și 
cursurilor pe care le conduc.

CORNEL LOMBREA

Conferință profesorului Kienast, 
care a fost însoțită de o proiecție cu 
diapozitive înfățișînd numeroase ă‘- 
gregate de înaltă productivitate fo
losite în exploatarea cărbunelui lă zl 
și tablouri cu indici tehnico-econo- 
mici, constituie un bogat schimb de 
experiență pentru tehnicienii și ingi
nerii noștri care vor participă lă con
struirea primelor mine de cărbuni în 
sistemul lă zi din patria noastră.

Pe urmele scrisorilor 
nepublicate

Un corespondent voluntar din Pe- 
trila ne-a semnalat că vînzătoareâ 
Ileana Iftodie de la magazinul nr. 23 
mixt Petrila n-are atitudine justă 
față de cumpărători. Ea refuză să 
servească pe unii cumpărători cu 
marfa cerută, în timp ce pe alții îi 
servește pe „sprinceană“.

In urma cercetărilor făcute cu ă- 
cest prilej de conducerea O.C.L. pro
duse industriale Petroșani s-a dovedit 
că cele arătate de corespondentul vo
luntar sînt juste.

Pentru abaterile săvîrșite vînză- 
itoarea Ileana Iftodie a fost transferată 
'disciplinar lă an alt magazin.

*
t ■

Intr-o scrisoare adresată redacției, 
! un corespondent voluntar ne-a infor- 
! mat că la măcelăria nr. 110 din loca- 
i litătea Vulcan se vinde cu precădere 
carne bună prietenilor și cunoscuților 
gestionarului acestei unități. Cores
pondentul subliniază că dacă cineva 
dintre cumpărători se arată nemulțu
mit de această situație este bruscat 
de gestionarul unității de măcelărie 
nr. 110.

Conducerea O.C.L. Petroșani ne In
formează că cele sezisate de cores
pondent sînt juste. Drept urmare ges
tionarului unității de măcelărie nr. 
110 din Vulcan i s-a atras atenția 
că, lă prima abatere de acest fel, vă 
fi îndepărtat din serviciu.

Știri sportive
Duminică, 14 noiembrie a. c. s-â 

disputat penultima etapă a campio
natului categoriei A, la fotbal. In a- 
ceastă etapă Minerul Petroșani a în- 
tîlnit la Petroșani echipa C.C.A. Me
ciul s-a terminat Ia egalitate: 0—0. 
Nivelul tehnic ridicat, spectaculozi
tatea întîlnirii se datoresc echipei Mi
nerul care s-a dovedit în partida de 
duminică superioară echipei oaspe. 
Toate compartimentele echipei gazdă 
ău funcționat ireproșabil. După jocul 
prestat rezultatul de egalitate nedrep
tățește echipa gazdă care ă dominat 
majoritatea reprizei l-a și întreagă re
priza a Il-ă.

In celelalte meciuri disputate du
minică s-au înregistrat următoarele 
rezultate« Flamură roșie Arad — Me
talul Hunedoara 2—1; Locomotiva 
Gr. Roșie București — Știința Cluj 
2—1; Flacără Ploești — Dinamo Bu
curești 1—4; Locomotiva Tg. Mureș 
— Metalul C. Turzii 1—1.

★

Intîlnirea internațională de lă Ti
mișoara dintre Djurgărden (Suedia)]; 
și Locomotivă Timnșoără, disputată 
duminică după-ămiază s-a terminat 
lă egalitate: 0—0.

Zilele trecute a avut loc cea de a 
'10-a sesiune a Sfatului popular al 
orașului Petroșani în cadrul căreia 
tov. deputat Mihai Kovacs a prezen
tat un raport asupra felului cum au 
fost duse la îndeplinire hotărîrile 
luate în sesiunile anterioare din a- 
cest an.

Vorbitorul a arătat că Sfatul popu
lar al orașului Petroșani a ținut anul 
acesta un număr de 9 sesiuni în care 
s-au luat 12 hotărîri cu privire la 
.aprovizionare și comerț, contractări, 
colectări și achiziții, salubritate, în- 
yățămînt și alte probleme. Hotărîrile 
privind aprovizionarea de iarnă a 
populației cu cartofi, controlul însi- 
lozărilor, punerea la dispoziția Apro
zarului a tronsonului IV de la hale 
și altele au fost duse cu succes la 
îndeplinire.

In cea de a 5-a sesiune, deputății 
au dezbătut problema T.A.P.L.-ului. 
In această sesiune a reieșit că în 
orașul Petroșani este necesar să se 
înființeze cel’ puțin trei chioșcuri 
pentru deservirea populației cu bău
turi răcoritoare, sandviciuri și dul
ciuri. Hotărîrea luată în acest sens 
a fost de asemenea dusă la bun sfîr- 
șit, chioșcurile fiind deschise în gara 
mică, în gara C.F.R. și în parcul 
„V. Roai/ă”. De asemenea, au fost 
luate măsuri pentru îmbunătățirea

A 10-a sesiune a Sfatului popular 
orășenesc Petroșani

igienei în localurile restaurantelor 
și bufetelor precum și în alte loca
luri de consum, acțiune sprijinită și 
de organele sanitare.

Totuși, în privința îndeplinirii ho
tărîrilor în problema aprovizionării 
mai există încă lipsuri.

Hotărîrea din 24 ianuarie, spre 
exemplu, prevedea înființarea a două 
măcelării, una în cătunul Dărănești, 
iar cealaltă în str. Karl Marx. Tot 
în această hotărîre se prevedea în
ființarea unui magazin alimentar cu 
mărfuri raționalizate în cătunul Dîl- 
ja Mare. Conducerea O.C.L. Alimen
tar, comisia permanentă comerț, au 
subapreciat necesitatea înființării de 
noi unități comerciale alimentare toc
mai în acele cătune în care locuiesc 
mulți muncitori, situate la periferiile 
orașului. De această lipsă se face vi
novat și comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc Petroșani.

Cazuri similare de nerespectare a 
hotărîrilor luate în sesiuni, s-au ma
nifestat și în alte probleme.

In cadrul discuțiilor care s-au pur
tat, tov. deputat A. Kalath a arătat 
printre altele că oamenii muncii din 

Dîlja Mare simt tot mai mult nevoia 
înființării unui magazin alimentar cu 
mărfuri raționalizate în cătunul lor, 
avînd în vedere faptul că pentru di
ferite cumpărături ei trebuie să se de
plaseze pînă în oraș, distanță destul 
de mare. El a mai arătat că cetățenii 
din Dîlja Mare au reparat prin mun
că voluntară o mare porțiune de 
drum și podurile pentru a se putea 
asigura aprovizionarea actualului 
magazin alimentar neraționalizat din 
cătun. Cu toate acestea, nici acest 
magazin nu este bine aprovizionat 
Comisia permanentă comerț trebuie 
să se intereseze mai mult de acest lu
cru, mai ales de înființarea maga
zinului cu mărfuri raționalizate.

Dacă în fiecare sesiune s-ar fi ana
lizat felul turn au fost îndeplinite 
hotărîrile luate, sfatul popular ar fi 
avut rezultate mult mai bogate în ac
tivitatea sa — a spus tov. deputat 
Martin Biro. La fel, el a mai arătat 
că este necesar că comisiile perma
nente să fie reactivizate pentru a 
obține rezultate cît mai bune în ac
tivitatea lor.

Deputății St. Mujic, E. Niculeșcu,' 
I. Bilav și alții care s-au înscris Ia,'ț 
discuții, au luat atitudine față de acei' 
deputați care lipsesc de multe ori] 
de la sesiuni. Printre aceștia se n«- 
tnără tov. V. Pop, T. Brădescu, PJ 
Roman, M. Munteanu, I. Petrovici, 
C, Bredan și alții,

Pentru îmbunătățirea muncii pe 
viitor, cea de a 10-a sesiune a adop
tat o hotărîre cu sarcini concrete. De 
pildă, comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani este 
obligat să prezinte în cadrul sesiuni
lor rapoarte informative despre felul 
cum au fost îndeplinite hotărîrile 
luate în sesiunile anterioare.

Un alt punct din hotărîre trasează 
comitetului executiv sarcina de a spri
jini mai îndeaproape activitatea co
misiilor permanente și de a se spri
jini la rîndul său pe aceste comisiL 

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar ăl orașului Petroșani trebuie să' 
antreneze pe viitor în munca de tra
ducere î«i viață a hotărîrilor luate în/ 
sesiuni pe toți deputății. In felul aces
ta va reuși să rezolve cu succes sar
cinile ce-i stau în față, îmbunătățin- 
du-și continuu activitatea.

ELENA NYITRAl
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Nota adresată de guvernul sovietic 
guvernelor țărilor europene și S. U. A.

securității colective în Europă, cît șiMOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite 5

La 13 noiembrie, Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. a adresat 
țărilor europene cu care U.R.S.S. în
treține relații diplomatice note cu 
conținut identic ale guvernului sovie
tic cu privire la convocarea unei 
conferințe pe întreaga Europă în pro
blema creării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa. Notele 
sînt adresate ambasadelor și lega
țiilor din Moscova ale următoarelor 
state: Franța, Marea Britanie, Aus
tria, Albania. Belgia, Bulgaria, Un
garia, Republica Democrată Germa
nă, Olanda, Grecia, Danemarca, Is
landa, Italia, Luxemburg, Norvegia, 
Polonia, Romînia, Turcia, Finlanda, 
Cehoslovacia, Elveția, Suedia, Iugo
slavia, precum și ambasadei State
lor Unite ale Americii.

Această notă este adresată de a- 
semenea și ambasadei Republicii 
Populare Chineze al cărei reprezen
tant a fost invitat să participe la con
ferința susmenționată, în calitate de 
observator.

Publicăm mai jos textul notei ă- 
dresate de guvernul U.R.S.S, guver
nului Franței.

„Guvernul sovietic consideră ne
cesar să declare guvernului Franței 
următoarele:

La 23 octombrie a. c. la Paris au 
fost semnate acorduri cu privire la 
Germania occidentală. Semnarea a- 
cestor acorduri a fost precedată de 
conferința de la Londra a celor nouă 
țări, ai cărei participanți au căzut 
de acord asupra unor măsuri sepa
rate în problema germană.

Incălcî'ndu-se acordurile interna
ționale existente cu privire la Ger
mania, acordurile de la Paris prevăd 
refacerea militarismului în Germania 
occidentală, crearea unor forțe armate 
vest-germane și atragerea Germaniei 
occidentale în grupări militare ale 
unor anumite state, opuse altor state 
ale Europei.

In Germania occidentală se creea
ză o armată care în timpul cel mai 
scurt urmează să atingă un efectiv 
de 500.000—520.000 oameni și care 
va dispune de mari unități de aviă- 
ție și de tancuri, precum și de state 
majore militare proprii' încă de pe 
acum militariștii germani nu ascund 
faptul că efectivul armatei vest-ger
mane, stabilit de acordurile de lâ 
Londra și Paris, ei îl consideră doar 
ca o bază pentru dezvoltarea unor 
forțe armate și mai numeroase. Ar
mata vest-germană se creează sub con 
ducerea acelor generali germani care 
au comandat armata hitleristă în anii 
celui de al doilea război mondial și 
au fost complicii agresiunii fasciste 
și ai instaurării sîngeroasei „noii or
dini“ hitleriste în țările europene.

Acordurile de la Londra și Paris 
dau mînă liberă militariștilor și re
vanșarzilor din Germania occidentală 
și in ceea ce privește producția neîn
grădită de armament. Forțele armate 
ale Germaniei occidentale capătă de 
asemenea posibilitatea de a dispune 
printre armele lor de arma atomică, 
ceea ce sporește cu mult primejdia 
unui război atomic distrugător în 
Europa. Acordurile susmenționate 
prevăd atragerea Germaniei occiden
tale remilitarizate în noua grupare 
militară în curs de înjghebare sub 
forma așa-zisei „Uniuni a Europei 
oGcidentaie", precum și în blocul 
nord-atlantic, al cărui caracter agre
siv a mai fost semnalat în repetate 
rînduri de guvernul sovietic.

Toate acestea dovedesc că în ceea 
ce privește Germania occidentală se 
promovează o politică care nu este 
compatibilă nici cu sarcina întăririi 
păcii în Europa, nici cu sarcina resta 
bilirii unității naționale a Germaniei, 
înfăptuirea acordurilor de la Londra 
și Paris ar însemna că unificarea Ger 
maniei prin ținerea unor alegeri li
bere pe întreaga Germanie ar fi sa
crificată de dragul planurilor actuale 
de refacere â militarismului german 
—- acest dușman de moarte al popoa
relor Europei, inclusiv al poporului 
german însuși. 11

Animat de dorința de a înlesni re
zolvarea problemei restabilirii unită
ții Germaniei, guvernul sovietic a 
prezentat propunerea de a se exami
na problema retragerii imediate a 
trupelor de ocupație de pe teritoriul 
Germaniei de est și de vest. Totodată, 
s-a făcut propunerea de a se preciza 
efectivul și armamentul tuturor genu
rilor de poliție germană atît din Ger
mania răsăriteană cît și din Germaj- 
nia occidentală. Guvernul sovietic 
consideră, ca și pînă acum, că apli
carea acestor măsuri ar contribui la 
micșorarea încordării în Europa.

Acordurile de la Londra și Paris 
sînt incompatibile cu tratatul franco- 
sovietic de alianță și asistență mu
tuală din 1944 și cu tratatul anglo- 
sovietic din 1942 de colaborare și a- 
sistență mutuală în perioada de după 
război, tratate care prevăd adoptarea 
de măsuri comune pentru a nu ad
mite posibilitatea unei noi agresiuni 
din partea Germaniei.

Guvernul sovietic a mai atras ă- 
tenția statelor care poartă răspunde
rea pentru reglementarea problemei 
germane asupra primejdiei serioase 
pe care o implică reînvierea milita
rismului în Germania1 occidentală și 
atragerea acesteia din urmă în gru
pări militare. Constituirea unor ase
menea grupări militare ale unor state 
opuse altor state europene duce în 
mod inevitabil, așa cum a arătat-o 
experiența istoriei, la agravarea re
lațiilor dintre ele și, în ultimă instan
ță, la război. Așa a fost în ajunul pri
mului război mondial, cînd au fost 
create două coaliții militare de state 
opuse una alteia. Așa a fost și în ar 
junul celui de al doilea război mon
dial cînd, sub egida Germaniei hit
leriste, a fost constituită o grupare 
militară agresivă care s-a contrapus 
altor state nevoite în cursul războiu
lui să-și unească forțele pentru a ri
posta agresiunii hitleriste.

Pentru a evita o astfel de situație 
cînd Europa devine în mod periodic 
arena unor războaie sîngeroiase și 
Dustiitoare. care provoacă popoare
lor statelor europene multe milioane 
de victime omenești și uriașe distru
geri materiale, se impune necesitatea 
de a se crea un astfel de sistem de 
securitate în Europa la care să par
ticipe toate statele europene, indife
rent de orînduirea lor socială și de 
stat. Crearea unui astfel de sistem 
de securitate colectivă în întreaga 
Europă ar da o bază trainică pentru 
colaborarea pașnică a tuturor state
lor europene și ar garanta securita
tea lor națională prin asumarea u- 
nor obligații de a reglementa diver
gențele care se ivesc între ele pe cale 
pașnică, iar în cazul ivirii unei pri
mejdii pentru pace sau al încălcării 
păcii — să se întreprindă acțiuni u- 
nite, printre care și militare, împotri
va agresorului.

Crearea în Europa a unui sistem 
eficient de securitate colectivă, bazat 
pe eforturile unite al^tuturor state
lor europene, ar înlesni posibilitatea 
reglementării problemei germane. In 
acest caz s-ar înlătura principalul 
obstacol existent astăzi în calea res
tabilirii unității germane, obstacol 
care își găsește expresia în planurile 
de transformare a Germaniei occi
dentale într-un stat militarist și de 
atragere a ei în grupări militare a- 
gresive.

Pentru â înlesni posibilitatea rea
lizării unui acord corespunzător între 
statele interesate, Uniunea Sovietică 
a făcut la începutul anului curent, 
lă conferința de la Berlin a miniștri
lor Afacerilor Externe ai U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Franței, propuneri 
cu privire la principiile fundamen
tale ale „tratatului general european 
de securitate colectivă în Europa'1. 
Propunerile cu privire la crearea în 
Europa a unui sistem de securitate 
colectivă au întîmpinat o atitudine 
favorabilă din partea unei serii de 
state europene. Ele au întîmpinat de 
asemenea sprijinul cercurilor largi 
ale opiniei publice, atît din statele 
europene ale căror guverne nu și-au 
exprimat încă atitudinea' față de ideeă 

din acele state ale căror guverne au 
refuzat să sprijine propunerile făcute. 
Pînă în prezent, după cum se știe, 
nu s-a reușit să se realizeze înțelege
rea necesară între țările interesate 
în această importantă problemă. Or, 
interesele asigurării securității po
poarelor europene cer ca Europa să 
se dezvolte nu pe calea nefastă a res
tabilirii militarismului german șt a 
constituirii în Europa a unor blocuri 
militare de state opuse unul altuia, 
ci pe calea creării unui sistem de 
securitate pe întreaga Europă, bazat 
pe luarea în considerare a intereselor 
legitime ale tuturor statelor Europei, 
mari și mici.

Planurile pregătite de conferințele 
de la Londra și Paris de restabilire 
a militarismului german și de atra
gere a Germaniei occidentale remili
tarizate în grupări militare nu pot să 
nu complice situația din Europa. în
făptuirea acestor planuri va provocai 
în mod inevitabil agravarea relațiilor 
dintre statele europene, intensificarea 
cursei înarmărilor și sporirea consi
derabilă pentru popoarele din Euro
pa a poverii cheltuielilor militare. In 
legătură cu aceasta va fi cu totul fi
resc dacă popoarele europene iubitoa
re de pace vor fi nevoite să ia măsuri 
noi pentru asigurarea securității lor.

Pentru a preintîmpina o asemenea 
complicare a situației din Europa, 
care agravează primejdia de război, 
trebuie luate toate măsurile ce pot 
contribui Ia stabilirea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa șl 
prin aceasta Ia micșorarea încordării 
în relațiile internaționale.

Pornind de la aceasta, guvernul 
sovietic consideră că a devenit nece
sară convocarea, fără noi amînări, a1 
unei conferințe a tuturor statelor eu
ropene care doresc să participe la ea, 
precum și a Statelor Unite ale Ame
ricii, în 'problema creării unui sistem 
de securitate colectivă în Europa.

Recunoscînd răspunderea deosebită 
care revine statelor — membri per- 
rnanenți ai Consiliului de Securitate 
al O.N.U. — pentru menținerea păcii 
și securității internaționale, guvernul 
sovietic consideră că este de dorit că 
Republica Populară Chineză să tri
mită la această conferință un obser
vator.

Este de la sine înțeles că fiecare 
stat participant Ia conferință sus
menționată trebuie să aibă posibili
tatea de a face propunerile pe care le 
consideră necesare în legătură cu pro
blema în discuție.

Guvernul sovietic propune ca o 
astfel de conferință să fie convocată 
la 29 noiembrie a. c. la Moscova sau 
la Paris.

Amînareă convocării unei astfel de 
conferințe nu este indicată, deoarece 
în luna decembrie va începe deja în 
unele țări europene examinarea pro
blemei ratificării acordurilor de la 
Paris. O astfel de ratificare ar com
plica în mare măsură întreaga situa
ție din Europa și ar submina posibi
litatea reglementării problemelor eu
ropene nerezolvate și, în primul 
rînd, a problemei germane.

Propunerea cu privire la convoca
rea la 29 noiembrie la Moscova sau 
Paris a unei conferințe pe întreaga 
Europă în problema creării unui sis!- 
tem de securitate colectivă în Europă 
este împărtășită și de guvernul Re
publicii Populare Polone și guvernul 
Republicii Cehoslovace, cu care gu
vernul sovietic s-a consultat în prea
labil.

Guvernul U.R.S.S. a trimis note si
milare tuturor statelor europene cu 
care U.R.S.S. are relații diplomatice. 
Uniunea Sovietică pornește de la fap
tul că invitarea statelor europene cu 
care U.R.S.S. nu are relații diploma
tice ar putea fi făcută de guvernele 
Franței, Angliei sau S.U.A. care în
trețin relații diplomatice cu aceste 
țări.

Guvernul sovietic vă fi recunoscă
tor guvernului Franței pentru comu
nicarea cu privire la participarea sa 
la sus-menționată conferință pe în
treaga Europă.

Comunicatul 
Secretariatului Consiliului 

Mondial al Păcii
STOCKHOLM (Agerpres). — TASS 
Secretariatul Consiliului Mondial 

al Păcii a dat publicității un comu
nicat în care se spune printre altele 3

Se așteaptă ca la sesiunea Consi
liului Mondial al Păcii, care se va 
deschide la 18 noiembrie la Stockholm, 
să participe aproape 400 persoane, 
lumătate din numărul participanți- 
lor la sesiune o vor constitui persoa
ne invitate care, ca de obicei, vor 
avea dreptul nu numai de a lua cu- 
vîntul, ci și de a vota.

Printre delegațiile cele mai mari 
figurează: 40 reprezentanți din Ger
mania. (Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală), 18 per
soane din India, 17 persoane din Ja
ponia, 15 — din Brazilia, 18 — din 
Franța, 17 — din Italia, 20 — din 
China, 14 — din Uniunea Sovietică. 
La sesiune vor fi reprezentate 60 de 
țări.

Că prim punct de pe ordinea de zi 
figurează problema germană și pro
blema securității europene. Cunoscu
tul fizician australian, profesorul E.- 
Burhop, care lucrează în momentul 
de față Ia Universitatea din Londra, 
va deschide discuțiile în problemele 

' dezarmării și armei atomice.

Sosirea la București 
a ambasadorului 

R. F. P. Iugoslavia
La 12 noiembrie a. c. a sosit lă 

București ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Fede
rative Populare Iugoslavia în Repu
blica Populară Romînă, Vujanovici 
Nicola.

La sosirea în Gara de Nord, Vu
janovici Nicola a fost întîmpinat de 
directorul protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, Dionisie Iones- 
cu, și de personalul diplomatic al am
basadei R.F.P. Iugoslavia, în frunte 
cu însărcinatul cu afaceri ad-interim, 
Ilija Topaloski. (Agerpres)]

Greve în Italia
ROMA (Agerpres). — In Italia se 

desfășoară puternice acțiuni ale oa
menilor muncii îndreptate împotrivă 
concedierilor, a salariilor de mizerie 
și pentru a impune patronilor re- 
înoireă contractelor colective.

O grevă generală de 48 de ore ă 
fost declarată la 12 noiembrie de că
tre muncitorii fabricilor de produse 
zaharoase din întreagă Italie. Grevă 
a fost declarată în semn de protest 
împotriva refuzului patronilor de ă 
continua tratativele cu privire la re- 
înoirea contractelor colective.

Minerii din bazinul carbonifer 
Cianciano au declarat grevă la 11 
noiembrie pentru a protesta împotri
vă concedierii unui mare număr de 
muncitori.

Muncitorii din industria metanului 
au hotărît să declare o grevă gene
rală pe întreaga Italie în zilele de 
15 și 16 noiembrie pentru a impune 
patronilor reluarea tratativelor cu 
privire la reînoirea contractelor co
lective.

Adîncirea crizei politice 
în Japonia

PEKIN (Agerpres). — China Nouă
Din Tokio se anunță că Ichiro Hă- 

toyamă, șeful grupului dizident din 
cadrul partidului liberal, și Mamoru 
Șigemițu, șeful partidului progrQsist 
din Japonia, au dat publicității o de
clarație comună în care anunță că 
la 23 noiembrie se va alcătui un 
„nou partid" conservator, care vă 
lupta împotriva lui loșida.

Declarația comună dovedește o 
nouă sciziune în rîndurile partidului 
liberal guvernamental și ale partide
lor conservatoare, care adîncește ast
fel criza politică din Japonia. , j
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